
























































































































































































































































































 
 
 

 
Dolgoročni cilji: 

Kratkoročni cilji v letu 
2017 

OE TVEGANJE– opis 
S
T 

UKREPI – opis 

1 

Zagotavljanje dostopa 
do kakovostnega 
knjižničnega gradiva in 
informacijskih virov za 
člane UL in druge 
uporabnike 

Pridobivanje in upravljanje 
informacijskih virov in 
knjižničnega gradiva. 

IZ 
PO 
SI 
MI 

Zmanjševanje obsega 
sredstev za nakup 
strokovne literature in  
standardov. 

s 
Prepričevanje pristojnih za pridobitev zadostnih sredstev.  
Dosledno izvajanje nabavne politike. 

SI 
MI 

Zbirke standardov se ne 
ažurirajo. 

v 
Prepričevanje pristojnih na SIST o pomenu celotne zbirke SIST za uporabnike. 
Izdelava strategije in vizije razvoja standardoteke. 
Izvajanje informacijskih storitev na področju standardizacije. 

 
Dolgoročni cilji: 

Kratkoročni cilji v letu 
2017 

OE TVEGANJE– opis ST UKREPI – opis 

2. 

Zagotavljanje dostopa do 
mednarodne znanstvene 
literature drugim 
organizacijam in 
njihovim članom   

Zagotavljanje dostopa do 
mednarodne znanstvene 
literature čim večjemu 
številu visokošolskih, 
raziskovalnih in drugih 
organizacij v skladu z 
dejanskimi potrebami 
 
Čim večja uporaba e-
virov.  
 

PO 
MI 
IT 
IZ 
SI 

Problemi pri izvajanju 
javnih razpisov.. 

s 
Dodatno usposabljanje.  
Zunanja pravna pomoč. 

Pomanjkanje sredstev 
za nabavo 
informacijskih virov in 
ukinjanje naročnin. 

V 
Prepričevanje pristojnih za pridobitev zadostnih sredstev.  
Dolgoročni načrt zagotavljanja sredstev. 
Dogovori z dobavitelji. 

Pomanjkanje sredstev 
za citatni indeks 
SCOPUS. 

m 
Večletna pogodba. 
Opozarjanje pristojnih o posledicah pri ocenjevalnih postopkih v SICRUS. 
Sodelovanje z IZUM in ARRS.. 

Prerazporeditev 
stroškov konzorcija na 
druge članice ob 
morebitni odpovedi. 

s Komunikacija z dobavitelji. 

Izpad zaposlenih, 
usposobljenih za 
pridobivanje sredstev in 
izvajanje postopkov 
javnega naročanja. 

s 
Dodatno usposabljanje. 
Timsko delo. 
Zagotavljanje dobrih pogojev za delo. 
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3. 
Zagotavljanje sodobnih 
knjižničnih in informacijskih 
storitev 

Zagotavljanje dostopa do  
fondov tiskanega gradiva 
 
Zagotavljanje kakovostnih 
pogojev za uporabo v  
čitalnicah 

IZ 
IT 
 

Moteče obnašanje 
obiskovalcev ter kraje v 
čitalnicah. 
Slaba tehnična 
opremljenost čitalnic. 
Izpad zaposlenih. 

v 
 

Uporaba varnostne službe. 
Sodelovanje s policijo. 
Osveščanje obiskovalcev. 
Natančna uporaba internih aktov in zakonskih podlag za ukrepanje. 
Nadomeščanje delavcev iz drugih oddelkov. 
Pomoč preko študentskega servisa. 
Pomoč prostovoljcev. 

Čim večja uporaba e-virov 
 
 

IZ 
SI 
PO 
RS 
IT 

Slaba opremljenost 
čitalniških prostorov za 
uporabo e-virov. 
Neustrezni avtentikacijski 
sistemi. 
Motnje pri delovanju 
DiKUL. 
Neustrezno znanje 
uporabnikov pri uporabi e-
virov. 
Neustrezna ponudba e-
virov. 

 

Prepričevanje pristojnih o pomenu sodobne opremljenosti knjižnice. 
Sodelovanje z organizacijami, pristojnimi za izvajanje storitev avtentikacije (Arnes, UL, IZUM ipd.). 
Sodelovanje s ponudnikom programske platforme DiKUL, dodatno usposabljanje. 
Izvajanje usposabljanja uporabnikov. 
Izvajanje nabavne politike e-virov, analiza uporabe in potreb uporabnikov. 

Zagotavljanje kakovostne 
informacijske podpore 
študiju, pedagoški, 
raziskovalni in strokovni 
dejavnosti. 
 
Zagotavljanje kakovostne 
informacijske podpore pri 
objavljanju v odprtem 
dostopu 

SI 
IT 

Zmanjšanje zanimanja za 
informacijske storitve. 
Zmanjšanje števila 
specialistov za izdelavo in 
verifikacijo  bibliografskih 
zapisov.  
Zmanjšanje zanimanja za 
usposabljanje med 
uporabniki.. 
Ukinjanje  dostopa do 
informacijskih virov. 

s 

Promocija informacijske dejavnosti, vzpostavljanje novih storitev na podlagi potreb uporabnikov. 
Ustrezna kadrovska politika in promocija informacijske dejavnosti. 
Promocija usposabljanja in pomena informacijskega opismenjevanja med učitelji in študenti ter tudi 
med ostalimi uporabniki; izvajanje ustreznih programov usposabljanja. 
Izvajanje ustrezne nabavne politike pri nabavi informacijskih virov, prepričevanje pristojnih o pomenu 
financiranja e-virov. 

Zagotavljanje   učinkovitega 
sistema za dobavo 
dokumentov, ki niso 
dostopni v okviru licenčnih 
pogodb CTK 
 

MI 
IT 

Premalo delavcev za vse 
naloge. 
Neustrezna znanja 
delavcev. 
Upad naročil, slabša 
realizacija zahtevkov. 
Neposodobljena tehnična 
infrastruktura za 
pridobivanje in 
posredovanje virov. 

n 

Ustrezna kadrovska politika. 
Dodatno usposabljanje delavcev, še posebej na področju avtorskega prava. 
Promocija dejavnosti. 
Prepričevanje pristojnih o pomenu ustrezne tehnične opremljenosti.  

Zagotavljanje ustreznih 
funkcionalnih znanj 
uporabnikov za uporabo 
virov in storitev knjižnice   
 
Zagotavljanje ustreznega 
nivoja informacijske 
pismenosti študentov 

RS 
SI 
IT 
IZ 

Premalo delavcev za 
izvedbo naloge. 
Neprimerna oprema za 
izvedbo usposabljanj. 
Neprimerni prostori za 
izvedbo usposabljanj. 
Slab obisk usposabljanj. 

 

Ustrezna kadrovska politika. 
Prepričevanje pristojnih o pomenu informacijske pismenosti uporabnikov. 
Promocija dejavnosti; izvajanje ustreznih programov; povezovanje z drugimi organizacijami (fakultete 
UL, NUK, srednje šole ipd.).. 
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4 

Izvajanje nekaterih 
dejavnosti univerzitetne 
knjižnice za Univerzo v 
Ljubljani 

Zagotovitev pogojev za 
prehod na e-only v SD 

PO 
DI 

Zmanjševanje obsega 
sredstev za nakup 
znanstvene literature 
na UL. 
Neustrezen model 
konzorcijske nabave. 
Višja cena zaradi 
večjega DDV, 

s 
v 

Prepričevanje pristojnih na UL o pomenu dostopa do SD.  
Analiza in sprememba oz. prilagoditev modela nabave paketa SD. 
Sodelovanje s ponudnikom za dosego modela, ki bo izključil učinek DDV. 

Zagotavljanje  
ustreznega okolja za 
uporabo e-virov 
 
Izvedba javnega 
naročila za platformo 
DiKUL 

DI 
SI 
IT 

Portal DiKUL 
tehnično ne deluje. 
UL ne zagotavlja 
sredstev za obnovo 
pogodbe. 
Revizija javnega 
naročila. 

s 

Aktivno sodelovanje s ponudnikom pri odpravljanju napak; vodenje dnevnika 
napak in odkrivanje sistemskih razlogov za napake. 
Prepričevanje pristojnih o pomenu portala DiKUL; iskanje dodatnim 
možnosti financiranja iz drugih virov. 
Strokovna priprava javnega razpisa; sodelovanje s strokovnimi službami UL. 

Aktivno sodelovanje pri 
spremembah knjižničnega 
sistema UL 

DI 

Neizvajanje sklepa o 
izdelavi strategije 
knjižničnega sistema 
UL ter položaja CTK 
in NUK. 

v Prepričevanje pristojnih o pomenu takega dokumenta za razvoj CTK. 
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Trajna rešitev 
prostorske 
problematike 

Uskladitev s pristojnimi 
organi glede načina 
pridobitve novih 
prostorov CTK 

SI 
DI 

Rešitev prostorske 
problematike ni 
prioriteta. 
Pomanjkanje 
finančnih sredstev. 

v 

Prepričevanje pristojnih na o pomenu rešitve prostorske problematike CTK.  
Sodelovanje z ustreznimi zunanjimi izvajalci za iskanje drugih virov 
financiranja. 
Aktivno sodelovanje z Direktoratom za investicije MIZŠ. 
Sodelovanje z UL. 

Dopolnjevanje 
Dokumenta 
identifikacije 
investicijskega projekta. 
Izdelava druge 
dokumentacije po 
potrebi. 

SI 
DI 

Dokumenti niso 
pravočasno narejeni. 

s 
Aktivno sodelovanje z ustreznimi zunanjimi izvajalci za pripravo investicijske 
dokumentacije. 
Aktivno sodelovanje z Direktoratom za investicije MIZŠ. 
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Prilagajanje 
tehnološkim 
spremembam in 
potrebam 
uporabnikov 

Delovanje repozitorija 
DiRROS. Zagotavljanje 
openAIRE 
kompatibilnosti. 

Si 
Di 
Po 

Ni zanimanja za 
repozitorij. 
Tehnični problemi pri 
vzpostavitvi in 
delovanju. 

v 

Prepričevanje pristojnih na o pomenu rešitve prostorske problematike CTK.  
Sodelovanje z ustreznimi zunanjimi izvajalci za iskanje drugih virov 
financiranja. 
Aktivno sodelovanje z Direktoratom za investicije MIZŠ. 
Sodelovanje z UL. 

Nadaljnje prilagoditve in 
izvajanje nabavne 
politike 

Si 
Di 
Po 

Nabavna politika se 
ne izvaja. 
Pomanjkanje 
sredstev za nabavo 
literature. 

s 

Aktivno izvajanje nabavne politike v skladu z internimi navodili. 
Prepričevanje pristojnih o pomenu nabave knjižničnega gradiva ter opomenu 
ustreznega proračuna za to.  
 
 

Zagotavljanje ustreznih 
pogojev za uporabo 
čitalniških prostorov. 

Iz 
IT 

Neustrezni čitalniški 
prostori, ni sob za 
skupinsko učenje, 
prostorov za 
prireditve in 
družabne aktivnosti. 
Neustrezna oprema v 
čitalnicah. 
 
 

 

Prepričevanje pristojnih na o pomenu rešitve prostorske problematike CTK. S 
posebnim poudarkom na potrebi po sodobnih čitalniških mestih. 
Prepričevanje pristojnih na o pomenu sodobne opremljenosti in o zadostnih 
sredstvih za nakup opreme. 
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Knjižnična in 
informacijska podpora 
slovenskemu 
gospodarstvu 

Zagotavljanje kakovostnih 
virov in storitev CTK tudi 
za gospodarske 
organizacije v skladu z 
licenčnimi možnostm 

Si 
Di 
Po 
Iz 
Mi 

Ni zanimanja za 
storitve. 
Licenčna določila ne 
dovoljujejo uporabo 
informacijskih virov v 
komercialne namene. 
Neažurna zbirka 
slovenskih standardov 
SIST. 
 

v 

Promocija in povezovanje z deležniki v gospodarstvu. 
Analiza licenčnih možnosti in izdelava možnih rešitev; izdelava novih paketnih 
storitev za gospodarske organizacije. 
Strategija na področju standardov. 
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- 

Izvedene pravno 
upravne naloge in 
naloge finančno 
računovodske službe 

Izpolnjene vse zakonske in 
pogodbene obveznosti 
glede pravno upravnih in 
finančno računovodskih 
nalog. 
Izvedena priporočila 
notranje revizije. 

FR 
TA 
DI 

Premalo delavcev za 
vse naloge. 
Neustrezna 
usposobljenost 
delavcev. 
Slaba informiranost 
delavcev. 

v 

Reorganizacija dela in nova sistemizacija del in nalog. 
Aktivno strokovno usposabljanje delavcev. 
Obveščanje delavcev, zagotavljanje dostopa do virov informacij. 
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- 

Nemoteno delovanje 
računalniške 
infrastrukture v podporo 
delovanju knjižnice. 

Vsakoletna nabava 
programske in strojne 
opreme. 
Posodobitve programske 
in strojne opreme. 
Izvajanje varnostne 
politike. 

IKT 
DI 

Premalo sredstev za 
nakup strojne in 
programske opreme. 
Neustrezna 
usposobljenost 
delavcev. 
Varnostna politika ni 
ustrezna oz. ne obstaja. 
 

v 

Prepričevanje pristojnih na o pomenu ustrezne strojne in programske 
opreme za delovanje knjižnice. 
Aktivno strokovno usposabljanje zaposlenih. 
Izdelava in izvajanje varnostne politike. 




























